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Inovativní výrobky pro konstrukci a stavbu strojů

Společnost HepcoMotion zaujímá přední postavení v

oblasti technického řešení lineárního pohybu. Vyvinuli

jsme koncepci vodicího klínového břitu a posledních 35

let jsme věnovali jejímu dalšímu vývoji, abychom

dokázali splnit náročné požadavky výrobců moderní

automatizační techniky a všeobecného strojírenství.

Naše výrobky umožnily tisícům zákazníků dosáhnout:

• naprosté spolehlivosti aplikací, které pracují v nejtěžších podmínkách nebo 
nemohou být domazávány.

• snížení počtu odstávek a zvýšení zisku
• dlouhodobého provozu při vysokých rychlostech při zajištění naprosté 

spolehlivosti
• snížení hlučnosti
• zjednodušení konstrukce prostřednictvím široké nabídky systémových řešení 

a sestav.

V současné době vyrábíme mnoho systémů s vodicím klínovým břitem od lehkých systémů
s vysokou přesností pro přesné polohování při vysokých rychlostech po pomalubžěné
aplikace pro vysoká zatížení, které jsou určeny pro provoz v náročných podmínkách bez
nároků na domazávání.

Kromě jednotlivých dílů nabízíme i široký sortiment poháněných dílů, řemeny, kuličkové
pohybové šrouby, sestavy ozubených tyčí a pastorků i portály, které splňují vysoké nároky
strojírenské výroby. Můžeme rovněž dodat systémy, které jsou sestaveny z dílů HepcoMotion
a slouží jako základ pro komplexní řešení strojů.

V našem prospektu s úplným přehledem výrobního programu jsou výrobky pro přehlednost
seřazeny do jednotlivých kategorií:

Výrobky pro přímoběžný pohyb

Kruhový pohyb a pohyb po uzavřené dráze

Stavba strojů a automatizační prvky

Volitelné pohony

Jsme přesvědčeni, že v této nabídce naleznete vhodný výrobek, který splní vaše nároky při
návrhu stroje - od základních lineárních vodicích systémů přes teleskopická vedení a ovládací
ramena po rámy pro montáž dílů a systémů. Soubory s výkresy výrobků jsou k dispozici ve
2D či 3D formátech na disku CD-ROM nebo je lze stáhnout z našich stránek na internetové
adrese  www.HepcoMotion.com. Z našich internetových stránek si můžete rovněž
stáhnout technické katalogy výrobků ve formátu pdf.

Pracovní skupina, jíž tvoří aplikační inženýři, produktoví specialisté a prodejní technici
společnosti HepcoMotion, může poskytnout pomoc s návrhem aplikací i při výběru
nejhospodárnějšího řešení pro konkrétní způsob použití.

Jsme rovněž schopni vyrobit nejrůznější speciální díly podle výkresové dokumentace
zákazníků za konkurenční ceny a v přiměřených dodacích lhůtách.

Jsme přesvědčeni, že dokážeme splnit veškeré vaše požadavky.



Volitelné pohony (str. 13–17)

Stavba strojů a automatizační prvky
(str. 11–13)

Kruhový pohyb a pohyb po uzavřené
dráze (str. 10–11)

Mini Rail
Miniaturní lineární

vedení

Hřídel
Přesná ocelová a 

hliníková tyč

UtiliTrak™

Lehké vedení s
průřezem U

LoPro®

Hliníkový vodicí
systém

HTS
Teleskopické lišty s
kuličkovými ložisky

MHD
Max Heavy Duty

PDU2
Poháněná
jednotka s

vodicím profilem

DAPDU2
Dvojčinná

poháněná jednotka
s vodicím profilem

DLS
Lineární převodový a

polohovací systém

Pacific
Přímoběžná/rotační
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LBG
Lineární vedení s
oběhem kuliček

SH
Tlumiče

HDCS
Kompaktní šrouby
pro velké zatížení

HPS
Vedený pneumatický válec

bez pístní tyče Powerslide-2

HDLS
Systém s pohonem pro

velké zatížení

DTS
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Výrobky pro lineární pohy (str. 3–10)
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HDS
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velké zatížení
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velké zatížení
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Vodicí systém 
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Vodicí systém s jedním
vodicím klínovým břitem
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poháněným šroubem

SBD
Utěsněné

řemenové pohony

QuickTrak®

Lineární pohybový systém
BSP

Kuličkový pohybový šroub
Premier

MFS
Systém pohyblivých

zábran



Sestavené jednotky mohou být jednoduše upevněny k ocelové

základové desce nebo našim hliníkovým profilům MCS, které jsou

přímo určeny pro stavbu strojů.

Ke všem smontovaným jednotkám lze snadno připojit pohon.

Systémy řady GV3 a HD jsou připraveny pro použití pohonů

ozubenou tyčí a pastorkem.

Smontované jednotky jsou určeny pro řešení typu „Namontuj a

zapomeň“, protože domazávání zajiš’uje naše osvědčená

technologie, která využívá stírací kroužky.

Možnost výběru jednotlivých dílů z celé nabídky a jejich montáž do

jakékoli konstrukce, která má provádět lineární pohyb, zaručuje

nejvyšší flexibilitu. Lineární pohyb lze nejjednodušeji realizovat

zabudováním jednoho vedení a čtyř ložisek do stroje, přičemž

použití stíracích kroužků přispívá k dosažení nejvyšších výkonů.
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Výrobky pro lineární pohyb

Simple Select – Lineární vodicí
systém s vodicím klínovým břitem

HDS – Vodicí systém pro velká zatížení

HDCB – Kompaktní nosník pro velké
zatížení

SL2 – Vodicí systém z nerezové
ocele

GV3 – Lineární vodicí a převodový
systém

DualVee® – Vodicí systém s jedním
vodicím klínovým břitem

LoPro® – Hliníkový vodicí systém

UtiliTrak™ – Lehké vedení s
průřezem U

HTS – Teleskopické lišty s
kuličkovými ložisky

SH – Tlumiče

Mini Rail – Miniaturní lineární
vedení

Pacific – Přímoběžná/rotační
ložiska Simplicity™

LBG – Lineární vedení s oběhem
kuliček

Hřídel – Přesná ocelová a hliníková tyč

MHD – Max Heavy Duty

Výrobky této řady jsou určeny pro stroje, do
nichž má být podle návrhu zabudován díl
nebo výrobek pro lineární pohyb se
samostatným pohonem.



Simple SelectGV3
Lineární vodicí systém s
klínovým vodicím břitem

4

Lineární vodicí a 
převodový systém

GV3 představuje komplexní řešení lineárního pohybu, které je navrženo především pro
automatizační techniku, přičemž navazuje na špičkové systémy druhé generace Hepco a
systémy CM. Největší přednost těchto výrobků spočívá v široké nabídce s mnoha novými
velikostmi, typy, třídami přesnosti a volitelnými doplňky. Výsledkem je optimální řešení pro
lineární pohyb navržené přímo pro konkrétní aplikaci a prostředky, které jsou k dispozici.

Dvě ložiska, dvouřadá ložiska a ložiska s nízkým průřezem určená pro konkrétní aplikaci 
Plochá vedení a vodicí kladky usnadňují montáž a nevyžadují náročné seřízení. 
Veškerá vedení a ploché profily jsou nabízeny ve třech třídách přesnosti.
Nebroušené plochy jsou opatřeny atraktivní černou povrchovou úpravou, která rovněž
chrání proti korozi.
Demontovatelné vozíky lze přesně nastavit a zajistit v požadované poloze.
Integrovaný pohon ozubenou tyčí a pastorkem nebo řemenový pohon zkrátí dobu 
potřebnou pro zpracování konstrukčního návrhu.

Kombinace jednotlivých velikostí, typů a tříd přesnosti umožňuje navrhnout optimální řešení pro
každou aplikaci. 

Zákazníci, kteří potřebují jednoduchý, předem
smontovaný systém určený k okamžité
instalaci, najdou v nabídce Simple Select
vhodnou jednotku v několika sekundách.

Vedení s vozíky ve čtyřech nejpoužívanějších
velikostech jsou připravena k okamžité
montáži a mohou být odeslána v průběhu 24
hodin či v ještě v kratší době. Katalog
obsahuje pro porovnání jednoduchý postup
pro rychlé stanovení životnosti pro dané
zatížení, jakož i vyobrazení konců ve
skutečném měřítku.

Standardní nabídka obsahuje čtyři 
nejžádanější velikosti.
Snadná volba vedení ze standardní nabídky 
v délkách, které usnadňují montáž.
Vozík jedné délky je vhodný pro všechna 
vedení každé sekce
Krátký čas montáže, protože vedení stačí 
jednoduše přišroubovat.
Těsnicí kroužky umožňují montáž typu 
"Namontuj a zapomeň”, a tedy zaručují 
velmi nízké náklady na údržbu.
Využití dvouřadého ložiska zajistí velmi 
dlouhou životnost.
Kalený klínový břit masivního ocelového 
profilu se vyznačuje vysokou odolností 
proti opotřebení.
Dodávka do 24 hodin či v ještě v kratší 
době



HDCB SL2

5

HDS
Kompaktní nosník
pro velké zatížení

Vodicí systém z
nerezové ocele

Kompaktní nosník pro velké zatížení je
univerzální prvek, na jehož všechny čtyři hrany
lze upevnit vedení. Je tedy obzvláště vhodný
pro použití jako teleskopická osa Z
portálových strojů nebo systémů s omezenou
výškou. Vedení lze vybrat z nabídky systémů s
jedním vodicím břitem pro vysoká zatížení
nebo systémů GV3 s jedním vodicím břitem
NLE. Pro vedení s jedním vodicím břitem GV3
pro vysoká zatížení jsou určena ložiska o
průměru 64 mm a 95 mm resp. 54 mm.
Jednotka HDCB je dodávána kompletní se
smontovanými vozíky a mazáním a připravená
k okamžité montáži.

Kompaktní vysokopevnostní hliníkový
nosník 
Nosník je opatřen T-drážkami, které
umožňují snadné upevnění našich MCS
profilů.
Volitelný pohon s ozubenou tyčí a
pastorkem
Nosník je nabízen v délkách do 6 m.
Stírací kroužky zajiš’ují pozitivní mazání a
ochranu V-ložisek.
Jednotka může být podle potřeby
používána jako samostatný díl.

Vodicí systém pro velká
zatížení

HDS je vysoce univerzální lineární vodicí
systém pro vysoká zatížení. Je nabízen s
ložisky ve třech velikostech (průměr 64 mm,
95 mm a 128 mm) a s různými volitelnými
vedeními včetně zabudovaného pohonu s
ozubenou tyčí a pastorkem. 

Všechna vedení mohou být upevněna na
lehký, avšak neobyčejně tuhý hliníkový profil,
který skutečně zjednodušuje montáž při
použití v jakékoli aplikaci.

Všechna vedení a profily jsou nabízeny ve
vyšší nebo standardní třídě přesnosti. 
Vedení s ozubenou tyčí a pastorkem
zaručují snadný pohon.
Vedení se dvěma klínovými vodicími břity
zaručuje rovnoběžnost.
Vedení s jedním vodicím klínovým břitem
pro montáž vedle sebe.
Základní roviny vedení a drážky usnadňují a
urychlují montáž.
Univerzální nosník nabízí neomezené
konstrukční možnosti.
Pozitivní mazání a ochrana ložisek zajiš’ují
nízké náklady na údržbu.

Široká nabídka vodicích systémů z nerezové
ocele SL2 HepcoMotion zahrnuje vedení a
ložiska z nerezové ocele, jakož i hliníkové díly
se speciální povrchovou úpravou. Bez ohledu
na to, zda potřebujete vysoce přesné vedení
pro čisté místnosti bez domazávání nebo
vysokou odolnost proti korozi kvůli oplachování
a provozu v náročných provozních
podmínkách, SL2 představuje ideální volbu
vzhledem k dlouhé životnosti a v podstatě
zanedbatelným nárokům na údržbu.

Kalená a přesná broušená boční vedení
zajiš’ují nejvyšší spolehlivost. 
Utěsněná nerezová ložiska špičkové kvality
zaručují dlouhou trvanlivost systému.
Hliníkové díly jsou opatřeny povrchovou
úpravou podle standardů schválených
Ministerstvem zemědělství USA.
Plastové krytky zabraňují hromadění nečistot
ve vybráních.
Možnost dodání ve smontovaném stavu
nebo v rozloženém stavu.



UtiliTrak™DualVee® LoPro®

Lehké vedení s profilem U

Systém UtiliTrak™ se skládá z vedení a koleček
DualVee® uspořádaných za sebou v jednom
hliníkovém profilu s průřezem U. Systém
UtiliTrak™, který je nabízen v mnoha
velikostech, je připraven k okamžité montáži
a je vhodný především pro nízká a středně
velká zatížení.

Kalené nebo standardní provedení splňují
nároky většiny aplikací.
Provedení s pohonem nebo bez pohonu
jsou dodávána ze skladu.

Vodicí systém s jedním
vodicím klínovým břitem

Hliníkový vodicí systém
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Systém s vysokou účinností, který se
vyznačuje příznivou cenou a požadovanou
přesností, je sestaven z vedení s jednou
vodicí hranou a odpovídajících koleček.
Nabídku součástí z nerezové ocele doplňují
díly DualVee®, které jsou nabízeny v mnoha
velikostech vhodných pro většinu aplikací
včetně provedení pro vysoké teploty a
podtlakové/čisté místnosti. 

Profily mají délku až 6 m a lze z nich
sestavit vedení neomezené délky.
S předvrtanými dírami nebo bez děr, aby
nemusely být při montáži prováděny
dodatečné úpravy. 
Vedení mohou být dodána s povrchovou
úpravou černěním pro zvýšení protikorozní
odolností.
Dostupnost ze skladu

Odolné a masivní široké vedení LoPro®

doplňuje systémy DualVee®/UtiliTrak™. které
jsou dodávány s předvrtanými dírami pro
upevňovací šrouby a jsou vhodné pro
nejrůznější typy pohonů

Nízká stavební výška a vyšší únosnost
Volitelné provedení z nerezové ocele a
volitelné kryty koleček pro vysoce agresivní
prostředí



HTS MHD
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Max Heavy Duty

Vedení MHD je navrženo přímo pro dopravu robotů a těžkých automatů po lineárních vedeních při
provádění montážních operací v automobilovém průmyslu a v podnicích pro výrobu těžkých
manipulačních zařízení.

Systém s vozíkem o nosnosti až 50 tun, který je vhodný pro vysoké provozní rychlosti do 6 m/s, najde
uplatnění v mnoha aplikacích pro dopravu břemen se stranově posunutým těžištěm, např. v  provozech
s těžkou automatizační technikou, které vyžadují odolnost a dlouhou životnost.

Vedení je opatřeno ozubením, které přenáší velké hnací síly, a tedy splňuje nejširší požadavky na
zatížení a rychlost systému. Vozíky s kuželíkovými ložisky s vysokou únosností pro přenos největšího
zatížení kladou minimální nároky na údržbu.

Vedení s jmenovitými rozměry 100 mm x 40 mm mohou být rovněž opatřena přímým nebo šikmým
ozubením.
Kalené a broušené vedení o délce až 1,4 m, přičemž větší délky lze sestavit z jednotlivých segmentů. 
Volitelné přímé ozubení s modulem 5 nebo šikmé ozubení s modulem 4
Vozík je vybaven třemi vodicími kladkami, přičemž nejvyšší kladka, která je nejvíce zatížená, je
uložena na kuželíkovém ložisku s vysokou únosností.
Vozík z tvárné litiny zaručuje nejvyšší tuhost a je opatřen koncovými stírači z kalené ocele.
Kalený pastorek je dodáván se stavěcím pouzdrem.

Teleskopické lišty s
kuličkovými ložisky

Vysoce kvalitní teleskopické lišty s kuličkovými
ložisky určené pro zatížení až 280 kg jsou
dodávány za příznivou cenu.

Nabídka zahrnuje jedinečnou velmi tenkou
řadu pro omezený montážní prostor v
provedení pro malá zatížení i v provedení pro
velká zatížení, která jsou určena pro větší
zásuvky s těžkými díly. 

Sestavené zásuvky mohou být úplně vysunuty,
abyste získali snadný přístup k dílům. Lišty
mohou být podle potřeby jednoduše vyjmuty
po uvolnění odpojovací páky.

Jednotky mohou být rovněž vybaveny
blokováním, které zabrání náhodnému zavření
zásuvky.

Tuhá konstrukce vedení s kuličkovými
ložisky zajiš’uje hladký pohyb v celém
rozsahu zdvihu.
Vysoká statická únosnost je zajištěna tuhou
konstrukcí s minimálním průhybem.
Díly z ocele válcované za studena s
montážními otvory/drážkami jsou určeny
pro rychlou montáž.
Vedení jsou nabízena v pozinkovaném
provedení, popř. z nerezové ocele.
Na zvláštní objednávku mohou být dodána
vedení podle požadavků zákazníků.



Pacific Mini Rail
Simplicity™

Přímoběžná/rotační ložiska
Miniaturní lineární vedení

8

Ložiska Pacific Simplicity™ byla navržena na základě požadavku předního uživatele
přímoběžných kuličkových ložisek z USA, který potřeboval naprosto spolehlivá ložiska, jež by
nebylo nutné domazávat. Nečistoty, vibrace, rázové zatížení a oplachování vodou způsobovaly
předčasné selhání ložisek dokonce již v průběhu několika dnů po montáži. Výsledkem tohoto
vývoje je ložisko Simplicity™, opatřené samomaznou výstelkou Frelon®, která je spolehlivě
vlepena do tělesa a zajiš’uje bezpečnou funkci ložiska v jakémkoli prostředí – dokonce i v
mořské vodě!

Rada Pacific je zaměnitelná s mnoha stávajícími přímoběžnými kuličkovými ložisky metrických
rozměrů či metrických rozměrů vyráběných v Japonsku a dále ložisky palcových rozměrů. Pro
ložiska je určena široká nabídka ložiskových těles, včetně těles s přírubou a patentovaných
naklápěcích stojatých ložiskových těles Pacific. Ložiska mohou být montována buì na standardní
kalené/broušené vodicí tyče, nebo na tyče z nerezové ocele řady Soft 300, pokud to vyžaduje
konkrétní způsob použití, což dokazuje, jak univerzální je toto ložisko. 

Samomazné provedení
Jediné ložisko může provádět lineární a otáčivý pohyb. 
Únosnost je 20x vyšší než únosnost přímoběžného kuličkového ložiska srovnatelných
rozměrů, trvanlivost je až 270x vyšší.
Odolnost proti téměř všem chemickým látkám 
Nedochází k selhání s katastrofickými následky 
Odolné proti působení nečistot a kontaminaci 
Pohlcuje rázové zatížení a vibrace. 
Rozsah teplot -240 až 260 °C 

Miniaturní lineární vedení Mini Rail, která
využívají osvědčenou technologii Simplicity™ a
ložiska Pacific, jsou nabízena v pěti
nejžádanějších velikostech, a tedy představují
vhodnou alternativu vedení s oběhem
kuliček. Vzhledem k použití samomazného
materiálu nevyžadují ložiska těsnění, pracují za
extrémních teplot a v prostředí, která by
způsobila okamžité selhání vedení s oběhem
kuliček. Systémy Mini Rail, které jsou nabízeny
ve třech třídách přesnosti, představují
hospodárnou alternativu v případech, kdy je
kladen důraz především na spolehlivost. 

Systémy řady jsou odolné proti korozi.
Samomazné provedení
Zaměnitelné s miniaturními vedeními s
profilovými tyčemi velikostí 7 – 20 mm
Tichý a plynulý chod
Tlumí vibrace
Nedochází k selháním ložiska s
katastrofickými následky.
Snáší rázová zatížení
Vhodné pro prostředí s vysokými a nízkými
provozními teplotami



Hřídel LBG
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Lineární kuličkové vedeníPřesná ocelová a hliníková
vodicí tyč

Ideálním doplňkem řady kluzých ložisek Pacific
společnosti HepcoMotion je řada ocelových a
hliníkových přesných hřídelí. Volba vodicí tyče
má zásadní význam pro funkci celého
lineárního vodicího systému, protože jeho
účinnost/životnost může být závažným
způsobem ovlivněna výběrem nesprávného
dílu.

Při specifikaci kluzných ložisek Pacific chceme,
abyste ocenili jejich neobyčejné vlastnosti, za
předpokladu použití řady tvrdých a měkkých
hřídelí s různými možnostmi strojního
opracování.

Opěrná vedení určená pro zajištění vysoké
rozměrové přesnosti a tuhosti jsou
připravena k okamžité montáži.
Pokud je nejdůležitějším požadavkem nízká
hmotnost, vodicí duté tyče, popř. hliníkové
duté tyče splní v podstatě jakékoli
požadavky.
Přesné kalené a broušené ocelové tyče
vyrobené v toleranci h6 nebo třídě L, s
drsností povrchu 0,2 – 0,4 um zajiš’ují
maximální trvanlivost ložiska.
Hřídele metrických rozměrů jsou vyráběny v
průměrech 5 – 150 mm, hřídele palcových
rozměrů v průměrech 3/16 - 4". 
Tyče řady 300 z nerezové ocele nebo tvrdě
eloxovaného hliníku zajiš’ují výjimečný
výkon v agresivních prostředích.

Úplná řada lineárních kuličkových vedení obsahuje nerozšířenější velikosti a typy, které jsou plně
zaměnitelné podle průmyslového standardu.Lineární kuličková vedení HepcoMotion se vyznačují
vysokou jakostí, požadovanou přesností a výjimečnou tuhostí. Z konstrukčního hlediska to jsou vedení
se čtyřmi řadami kuliček s kosoúhlým stykem, které zajiš’ují vysokou únosnost, kompaktní provedení i
snížené prokluzování vlivem rozdílné rychlosti a dále splňují požadavky systémového řešení. Lineární
vedení ze skladové nabídky mohou splnit jakékoli požadavky z oblasti automatizační techniky. Volba
vhodného předpětí a stupně přesnosti umožňuje přizpůsobit vedení individuálním požadavkům. 

Vestavěný plstěný stěrací kroužek zlepšuje mazání.
Volitelný zásobník s olejem přispívá k prodloužení domazávacích intervalů i životnosti systému.
Hladký oběh kuliček snižuje hlučnost. 
Ocelový ochranný kryt omezuje usazování nečistot.
Volba třídy přesnosti a předpětí usnadňují výběr pro jakýkoli způsob použití. 
Integrované obvodové těsnění zvyšuje ochranu vedení.
Klecové kuličkové vedení a nerezové miniaturní série k dispozici.
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DTS – Vodicí systém s pohonem

HDRT – Kruhový vodicí systém pro
velká zatížení

PRT – Kruhový a oválný vodicí
systém

Kruhový pohyb a
pohyb po uzavřené
dráze

Výrobky pro pohyb po uzavřené

dráze nahrazují nespočet lineárních

pohybů při provádění určitých

montážních operací. Použití jednoho

pohonu pro několik vozíků zaručuje

rychlý pohyb mezi montážními

stanicemi a sníží nejen konstrukční

náklady, ale zjednoduší i celý

montážní proces a výrazně ho

urychlí.

Úplné systémy jsou dodávány s

pohonem a základní deskou (řada

DTS) nebo se smontovanými vozíky

(kruhový a oválný vodicí systém),

přičemž pohon je zabudován do

stroje.

Výrobky pro kruhový pohyb zajiš’ují

rotační pohyb s nízkým třením pro

plnění nejrůznějších úkolů a jsou

určeny především pro aplikace v

omezeném prostoru.

DTS
Vodicí systém s pohonem

Systém DTS, který je založen na kruhovém
vodicím systému HepcoMotion PRT, nabízí
komplexní řešení připravené k okamžité
montáži, které je určeno pro polohovací
zařízení nebo jednoúčelové montážní
stroje. Vozíky poháněné kladkami a
ozubenými řemeny se pohybují po oválné
či pravoúhlé dráze, která může mít v
podstatě neomezeně dlouhé rovné úseky.
Všechny převodové a montážní díly jsou
zabudovány do jediné jednotky, což přináší
velké úspory z hlediska konstrukce i
montáže.

Promyšlený „západkový“mechanismus,
který odpojí pohon v případě, že vozík je
zablokován.
Polohovací systém pro opakované přesné
zastavení vozíku
Montáž přímo na modulární konstrukční
systém HepcoMotion MCS
Dvě základní velikosti s nosností až 400
kg na vozík

SH
Tlumiče

Tlumiče SH představují ideální doplněk
lineárních vodicích systémů Hepco.
Zachytávají škodlivé rázové síly vyvolané
pohyblivým zatížením a dopravovanými
předměty. Vzhledem k tomu, že energie je
pohlcována vždy stejnoměrně, pohybující se
předměty jsou zastaveny mnohem rychleji
než v případě použití jiných způsobů
tlumení. Kromě výjimečného výkonu v
případech, kdy je použití tlumičů přímo
předepsané, umožňují tato zařízení také
hospodárným způsobem zajistit ochranu
strojů při selhání řídicího systému.

Prodloužení životnosti stroje
Vyšší provozní rychlosti umožňují
dosáhnout vyšší výrobní kapacity.
Nižší zatížení v namáhaných částech¨.
Nižší hlučnost
Nižší konstrukční a výrobní náklady
Nabídka zahrnuje provedení se závitem
po celé šířce tělesa a provedení s
přírubou, jakož i  veškeré montážní
příslušenství.

Inovativní nabídka

výrobků, které přinášejí

časové úspory při

návrhu jednoduchých i

složitých operací. 



HDRT
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Kruhový vodicí systém pro
velké zatížení

MCS – Hliníkový rám a modulární
konstrukční systém

HSS – Systémová řešení

MFS – Systém pohyblivých zábran

HGS – Portálové systémy

Kruhový vodicí systém pro velké zatížení
vychází konstrukčně z úspěšného systému
PRT. Tento systém je nabízen ve větším
počtu rozměrů od průměru 512 mm do
1656 mm, s jedním vodicím břitem a vyšší
únosností. Tato řada obsahuje rovněž
vedení jedné velikosti s kruhovým
segmentem se dvěma vodícími břity, který
lze spojit s lineárním vedením pro vysoká
zatížení a vytvořit vodicí systém, který
splňuje nejnáročnější požadavky. Kruhové
segmenty mohou být opatřeny ozubením
s modulem 4 a dodávány spolu s pastorky.
Jsou určeny pro snadnou montáž V-ložisek
o průměru 64 mm nebo 95 mm. Mazání
kruhového segmentu zajiš’uje maznice
vedení, popř. maznice ložisek. Vedení
může být dodáno s pevnými vozíky nebo s
vozíky s podvozkem, přičemž vozíky
mohou být namontovány i demontovány
po montáži vedení, což usnadňuje údržbu.

Ložiska s vysokou únosností a vedení
mohou přenášet zatížení až 40 kN
Kruhové segmenty jsou opatřeny
ozubením s modulem 4 a hnacím
pastorkem
Plně nastavitelná ložiska usnadňují
montáž.
Maznice kruhového segmentu nebo
ložisek zajiš’ují nízké nároky na údržbu.
Kruhový vodicí systém je dodáván s
rozpěrným dílem, který usnadňuje
montáž.
Volitelné provedení z nerezové ocele

Typické systémy, které provádějí

pohyby na osách XY a vertikální

pohyb na ose Z, jsou dodávány s

potřebnými mechanickými díly, jež

umožňují sestavit celou strukturu

stroje. 

Portály se standardním uspořádáním

svislých podpěr v naší nabídce

umožňují dopravovat lehká i těžká

břemena do přesné polohy vysokou i

nízkou rychlostí.

Stavba strojů a
automatizační prvky

Neomezená kombinace

libovolného počtu

standardních výrobků

Hepco nám umožňuje

nabídnout úplné systémové

řešení pro aplikace, které

vykonávají nejsložitější

pohyby i jednoduché

pohyby po jedné ose.

PRT
Kruhový a oválný vodicí
systém

Jeden katalog obsahuje dva výrobky, které
umožňují vyřešit problém pohybu po uzavřené
dráze – kruhové vedení je určeno pro zajištění
kruhového pohybu, popř. kruhového pohybu
jen na části dráhy a druhý vodicí systém je
určen pro kombinovaný přímoběžný a kruhový
pohyb. Tyto výrobky jsou jedinečné z hlediska
spojení přesnosti, únosnosti a flexibility
konstrukce.

Všechna vedení jsou opatřena kaleným
vodicím břitem klínového profilu a mohou
být dodávána v mnoha velikostech a v
provedení s broušeným popř. nebroušeným
povrchem. 
Kruhové vedení s volitelným ozubením
usnadňuje řešení pohonu.
Lineární vodicí systémy zajiš’ují plynulý
pohyb vozíku na dráze neomezené délky.
Nízké tření, pohyb bez vůle
Kruhové vedení umožňuje vyvést napájení
středem.
Na přání lze dodat standardní nebroušené
provedení.
Volitelné provedení z nerezové ocele



HGS HSS

Hliníkový rám a modulární konstrukční systém
Úplný systém profilů spolu s upevňovacími
prvky a konzolami, pružnými spojovacími prvky
a příslušenstvím umožňuje zákazníkovi sestavit
kompletní rámy z dodaných dílů, popř. rámy
mohou být dodány v rozloženém stavu a
zákazník si je jednoduše smontuje na místě.
Kromě toho dodáváme úplné rámy podle
požadavků zákazníka, které jsou navrhovány
naším vlastním  3D systémem. Snížení nákladů,
zvýšená pružnost a zkrácení montážního času
jsou přednosti, jichž umožňuje dosáhnout
použití hliníkových profilů místo ocelových
profilů při výrobě rámů stroje. Pohyblivé
zábrany mohou být zhotoveny z našeho
systému MFS.

Široká nabídka profilů s T-drážkami nebo
rovnými boky
Zpracování návrhu rámu v 3D a stavba
podle požadavků zákazníků.
Možnost dodání formou jednotlivých dílů, v
rozloženém stavu nebo v již smontovaném
stavu
Profily umožňují upevnit lineární systémy.
Systém pohyblivých zábran je určen pro
ochranu stroje.
Nabídka je průběžně rozšiřována o 
nové díly.

Portálová řešení HepcoMotion využívají
prvky čtyř řad HDS, HDLS, HDFS a HDCB pro
sestavení portálů různých velikostí, které
jsou určeny pro dopravu lehkých i těžkých
břemen.  Nabídka obsahuje přídavná
zařízení pro posuv na osách X a Z v
závislosti na velikosti zatížení, rychlosti,
přesnosti polohování a provozním prostředí.
Systém může být poháněn řemenem,
kuličkovým pohybovým šroubem nebo
ozubenou tyčí a pastorkem, což umožňuje
mj. využít teleskopické řešení s kompaktním
nosníkem pro vysoká zatížení, např. pro
pohyb na ose Z v omezeném prostoru. Pro
taková řešení nabízíme odpovídající podpěry
ve třech základních provedeních, Tyto
podpěry jsou vyrobeny z ocelových profilů
čtvercového průřezu 200 x200mm a jsou
dodávány s opěrnými patkami. Dodávka
může dále obsahovat motory, nosné řetězy
kabelů, koncové vypínače atd.  

Široká nabídka pohonů včetně řemenu,
kuličkového pohybového šroubu, ozubené
tyče a pastorku
Zajištěné mazání vedení a V-ložisek,
ozubené tyče/pastorku atd. 
Systémy s vysokou únosností a nízkými
nároky na údržbu
Délky do 20 m nejsou nijak výjimečné.
Rozměry podpěr portálů jsou přizpůsobeny
konkrétní aplikaci a prostorovým nárokům.
Systémy mohou zdvihat břemena o
hmotnosti až 500 kg.

Portálová řešení Systémová řešení
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Systémy HepcoMotion nabízejí uživateli
zkrácení doby potřebné pro konstrukční
návrh a montáž, protože z jakéhokoli prvku v
naší nabídce lze sestavit úplné řešení pro
příslušnou aplikaci. Systémová řešení
zahrnují kromě vodicích prvků také veškeré
upevňovací desky, rámy strojů atd., které
mohou být dodány sestavené nebo v
rozloženém stavu a zákazníci si je mohou
sestavit přímo na místě. Nabídka obsahuje
mnoho standardních řešení, která jsou
vhodná pro nejrůznější aplikace od odebírání
a ukládání předmětů přes montáž a řezání
po provádění operací při ruční montáži.
Systémová řešení jsou založena na výrobcích
řad GV3, DLS, PRT, HDS a MCS, avšak
jakýkoli výrobek z naší nabídky umožňuje
navrhnout řešení pro daný stroj. Můžeme
rovněž zpracovat návrh našeho řešení v 3D,
v němž je zřetelně vyznačen rozsah naší
dodávky.

Komplexní řešení, které umožní zkrátit
dobu potřebnou pro zpracování
konstrukčního návrhu a montáž. 
Osvědčené prvky používané pro stavbu
strojů
Systém je dodáván v rozloženém stavu
nebo sestavený. 
Navrhneme konstrukční řešení, které
předvedeme jako 3D výkresy. 
Zaručená dlouhá životnost a bezporuchový
provoz.

MCS
Hliníkový rám a modulární
konstrukční systém



MFS
Systém pohyblivých zábran 
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Volitelné pohony
(řemen, pohybový šroub a pneumatický systém)

DAPDU2 – Dvojčinná poháněná
jednotka s vodicím profilem

DLS – Lineární převodový a
polohovací systém

HPS – Vedený pneumatický válec
bez pístní tyče Powerslide-2

HDLS – Systém s pohonem 
pro velké zatížení

HDCS – Kompaktní šrouby 
pro velké zatížení

PSD120 – Jednotka poháněná
šroubem

SBD – Utěsněné řemenové pohony

QuickTrak® – Lineární pohybový
systém

BSP – Kuličkový pohybový šroub
Premier

PDU2 – Poháněná jednotka s
vodicím profilem

Pohony s kuličkovými pohybovými šrouby

jsou určeny pro přesné nastavení polohy.

Systémy poháněné řemenem se mohou

pohybovat rychlostí až 8 m/s, což je

dostatečně vysoká rychlost  pro většinu

náročných aplikací. Nabídka obsahuje

rovněž protikorozní provedení určené pro

potravinářský průmysl.

Poháněné systémy spolu s našimi

hliníkovými profily MCS umožňují

navrhnout komplexní řešení pro stavbu

strojů či samostatný systém.

Dodávku mohou doplnit střídavé

elektromotory, servopohony anebo

krokové pohony. 

Z této nabídky můžete vybrat konkrétní

výrobky pro zdvihání, velké plošiny nebo

mechanické manipulační systémy.

Systém pohyblivých zábran HepcoMotion je
plně kompatibilní s naším systémem
hliníkových profilů MCS a umožňuje chránit
hospodárným způsobem stroje, portály,
robotické systémy či skladové prostory.

Systém, který nevyžaduje údržbu, se
vyznačuje jednoduchou instalací a
představuje hospodárnou alternativu
pevných ocelových rámových zábran.

Zpracování návrhu společností Hepco
zaručuje zpracování přesné specifikace
před objednávkou.
Systém je vhodný pro vytvoření malých i
velkých zábran.
Standardní profily s drážkou umožňují
instalovat rámy s pletivem i plné panely.
Montážní konzole umožňují upevnit panely
do jakékoli polohy a v jakémkoli úhlu
včetně pravého úhlu.
Univerzální základové hranoly jsou určeny
pro sloupky 45 a 45/90.
Panely jsou upevněny ke sloupkům dvěma
šrouby.
Drátěné pletivo může být vyrobeno z drátu
3 mm či 4 mm, ve standardním barevném
provedení nebo opatřené černým
práškovým lakem. Informujte se předem na
možnost dodání nestandardních provedení.
Polykarbonátové nebo plechové panely o
tlouš’ce až 8 mm lze upevnit do drážek
profilů. 
Jedinečné pružné úchytky zaručují, že rám
s pletivem ani plný panel nebudou v
drážkách vibrovat.
Rychlá dodávka

Zákazník, který potřebuje samostatnou

jednotku s řemenovým pohonem,

pohybovým šroubem nebo pneumatickým

pohonem, najde v této nabídce řešení

vhodné pro jakoukoli aplikaci pro

dopravu malých nebo velkých zatížení při

nízké i vysoké rychlosti.



PDU2 DAPDU2
Dvojčinná poháněná jednotka
s vodicím profilem
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Poháněná jednotka s
vodicím profilem

Jedinečné, zcela jednoduché řešení pro
zavírání dveří nebo pro takové způsoby
použití, kdy se při montáži mají k sobě
přiblížit dva díly. Dvojčinná poháněná
jednotka s vodicím profilem je vybavena
stejnými kolečky Herculane s minimálními
nároky na údržbu jako standardní výrobky
řady PDU2, čímž jsou dosaženy nízké náklady
na údržbu. Na jednotku lze umístit dva
vozíky, pokud se má použít pro zavírání dveří.
Vozíky jsou spojeny s ozubeným řemenem a
pohybují se symetricky, přičemž seřízení lze
provést jednoduše na konci jednotky.
Jednotky jsou navrženy pro dopravu
zavěšených břemen, a tedy jsou obzvláště
vhodné pro otvírání a zavírání dveří v
omezeném prostoru.

Délka nosníků až 6 m
Možnost použití více vozíků pro otvírání
dveří větších rozměrů
Jednoduché seřízení řemenu na konci
jednotky
Ploché nebo rohové desky vozíků usnadňují
montáž.
Vysokopevnostní nosník s T-drážkou pro
upevnění profilů MCS.
Vnitřní nárazníky pro ochranu v koncových
polohách zdvihu.

PDU2 je jednotka poháněná řemenem, která
nabízí vysoký výkon za příznivou cenu, jíž
nelze dosáhnout výrobky s řemenovým
pohonem srovnatelné velikosti. 

Rozměry v podstatě představují jediné
hledisko pro porovnání s ostatními výrobky,
protože systémy PDU2 jsou založeny na
převratné technologii s kolečky Herculane,
která nabízí vynikající spojení únosnosti,
rychlosti a nízkého tření.

Tyto jednotky splňují nároky na nižší
přesnost, nízké náklady a dlouhou životnost,
která překoná životnost strojů, do nichž jsou
namontovány.

Kolečka s nízkým třením Herculane se
vyznačují dobrou únosností a dlouhou
životností.
Kompaktní provedení určené pro
okamžitou montáž v délkách až 6 m
Výrobek umožňuje snadnou montáž
krokového pohonu i jiných hnacích
motorů.
V případě potřeby lze pás na konci
jednotky uvolnit a znovu namontovat v
několika sekundách.
Nosník muže být hladký nebo opatřen T-
drážkami. Nabídka obsahuje rovněž
protikorozní provedení.

DLS
Lineární převodový a
polohovací systém

Tímto systémem společnost HepcoMotion
doplnila nabídku mechanických kompletních
zařízení určených pro okamžité dodání, které
uspoří hodně času při zpracování
konstrukčního návrhu a specifikace. Systém
se skládá z lineárních modulů poháněných
řemenem, střídavého
elektromotoru/inventoru a planetové
převodovky, která je určena pro montáž na
servomotory. Volitelné příslušenství zahrnuje
lehký nosník pro vytvoření konzolové osy,
spojky a spojovací tyče pro jednotky
montované vedle sebe.

Systémy umožňují standardně realizovat
délky až 8 m, popř. i větší délky.
Kalená a přesná broušená vedení
Oboustranně utěsnění ložiska zajiš’ují
dosažení dlouhé životnosti a nízkých
nákladů na údržbu.
Polyuretanový řemen s ocelovou výztuhou
zaručuje minimální protažení a umožňuje
dosáhnout vysoké rychlosti.
Tichý bezporuchový provoz s osvědčenou
technologií V ložisek.
Drážky pro T-matice a koncové krabice
usnadňují montáž upínacích prvků a
spínačů.
Demontovatelné vozíky umožňují dodatečné
obrobení.
Střídavý elektromotor pro jednoduché
polohování, který je vhodný pro většinu
aplikací. 
Planetová převodovka může být připojena
přímo, a tedy umožňuje dosáhnout
kompaktních rozměrů.
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Jednotka s pohybovým šroubem pro velké
zatížení je vyrobena ze stejného
vysokopevnostního hliníkového nosníku jako
HDCB. Zakřivená část nosníku umožňuje
namontovat kuličkový pohybový šroub s
minimálními prostorovými nároky a celkově
nízká stavební výška ještě zvyšuje
kompaktnost jednotky. Tato jednotka může
být používána jako samostatná osa X či Z s
pohyblivým prvkem, který lze snadno
namontovat díky koncovým zarážkám. Použitá
vedení mají jednu vodicí hranu a jsou určena
pro velká zatížení. Mohou být opatřena
ložisky o průměru 64 mm nebo 95 mm v
závislosti na požadované únosnosti. Mazání
vedení zajiš’ují stírací kroužky s otvorem pro
domazávání kuličkového pohybového šroubu.
Namontovaný pohybový kuličkový šroub má
průměr 25 mm a stoupání 5 nebo 10 mm,
přičemž celá jednotka může být podle potřeby
utěsněna vlnovcovým těsněním.

Kompaktní vysokopevnostní hliníkový profil 
Standardní délky až 2740 mm 
Sestava s přímoběžným kuličkovým
šroubem bez vůle umožňuje přesně nastavit
polohu.
Na nosníky s T-drážkou lze jednoduše
upevnit prvky MCS
V-ložiska s vysokou únosností o průměru
64 mm nebo 95 mm zajiš’ují dostatečnou
tuhost i při působení zatížení.
Stírací kroužky zaručují nízké nároky na
domazávání a dlouhodobě vysoký výkon.
Otvor pro domazávání pohybového
kuličkového šroubu
Volitelné vlnovcové těsnění
Snadná montáž koncových vypínačů

Kompaktní pohybový šroub
pro velké zatížení

Vedený pneumatický válec bez
pístní tyče Powerslide-2

Toto “redukované konstrukční řešení” spojuje
osvědčené vedení HepcoMotion se širokou
nabídkou špičkových pneumatických válců bez
pístní tyče. Výsledkem je lehký pohon s
vysokou únosností, který je připraven k
okamžité montáži. Systém HPS Powerslide-2,
který se vyznačuje snadnou montáží, je
dodáván v deseti velikostech včetně volitelných
a  v korozivzdorném provedení.

Samonosná konstrukce zaručuje
jednoduchou montáž
Zaručeně vysoké výkony i v náročných
provozních podmínkách.
Doprava břemen v libovolném směru 
Utěsněná ložiska zaručují dlouhou životnost
a nízké nároky na domazávání.
Koncové vypínače umožňují nastavit velikost
zdvihu.
Připojovací prvky pro montáž MCS nebo
jiných systémů určených pro sestavení rámů.

HDLS
Systém s pohonem pro
velká zatížení

Automatizace přepravy těžkých nákladů v
agresivním prostředí je přesně ta pravá oblast
použití pro systém HDLS. Tento systém
tvořený tuhým hliníkovým nosníkem pro velká
zatížení a lineárním vedením s vodicím
klínovým břitem nevyžaduje domazávání a
osvědčil se v těch nejnáročnějších provozních
podmínkách. HDLS je systém schopný vyřešit
vaše konkrétní požadavky. 

Nosník pro velké zatížení přenáší zatížení až
4 tuny.
Systémy s pohonem jsou navrženy pro
rychlost posuvu až 6 m/s.
Technologie pro lineární pohyb bez nároků
na údržbu
Volitelný střídavý převodový elektromotor
vyvíjí hnací sílu větší než 5 kN.
Ozubený řemen s ocelovou výztuhou
přenáší síly až 7,35 kN i větší.
Systémy jsou navrhovány podle vašich
požadavků.
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Lineární hnací jednotka PSD120 může být využita pro pohon jedné osy, popř. několika os a je
obzvláště vhodná pro aplikace na ose Z. Použité technické řešení je shodné s řadou PDU2 s
pohonem řemenem a kolečky Herculane s nízkými nároky na údržbu. Pohon přímoběžným
kuličkovým šroubem a lineární vedení jsou uloženy v tuhém hliníkovém nosníku, který je
chráněn krytem po celé délce jednotky. Tento cenově příznivý výrobek je standardně nabízen v
mnoha délkách od 400 mm do 1500 mm a v provedeních s různými roztečemi. Motory lze
připojit velmi jednoduše kruhovou přírubou a spojkou, která je vhodná pro upevnění většiny
běžných motorů. Pro realizaci víceosých řešení lze využít standardní nabídku upevňovacích
patek.

Kolečka Herculane s nízkým třením se vyznačují dobrou únosností a dlouhou životností. 
Kompaktní jednotky připravené k okamžité montáži jsou nabízeny ve standardních délkách
od 400 mm do 1500 mm odstupňovaných po 100 mm. 
Vysokopevnostní hliníkový kompaktní nosník s T-drážkami pro snadné upevnění profilů MCS. 
Domazávání kuličkových pohybových šroubů na konci jednotky, k němuž je snadný přístup.
Ochranný kryt z nerezové ocele zabraňuje průniku nečistot. 
Snadná montáž většiny typů motorů
Snadný konstrukční návrh víceosého řešení XYZ

SBD
Utěsněné řemenové pohony

Utěsněné jednotky s hnacím řemenem jsou
nabízeny ve standardním provedení a v
provedení pro čisté místnosti ve dvou
velikostech. Ve srovnání s jinými systémy
srovnatelné velikosti se vyznačují vyšší
únosností a delší životností.

Srdcem těchto systémů je vedení s oběhem
kuliček s vysokou únosností HepcoMotion
LBG, které přenáší větší momentové zatížení a
dosahuje delší životnosti při vyšším zatížení. 

Jednotky SBD20-80 a SBD30-100 v
kompaktním provedení jsou nabízeny s
nosníkem o šířce 80 a 100
Lineární vedení a řemen jsou uloženy ve
vysokopevnostním hliníkovém nosníku, který
je opatřen zapuštěnou kovovou krycí lištou.
Nosník o délce až 6 m může být sestaven ze
standardních dílů.
Kovová krycí lišta zakrývá nosník po celé
délce a zabraňuje průniku nečistot a třísek do
systému. 
SBD je nabízen ve standardní verzi a ve verzi
pro čisté místnosti.
Koncový box s pohonem je opatřen výstupní
hřídelí nebo hnací řemenicí s vrtanou dírou
pro dosažení vyšší kompaktnosti. 
Montážní desku vozíku lze demontovat, aby
bylo možné systém přizpůsobit. Je vybavena
spínací vačkou, která může být umístěna na
levé nebo pravé straně. 
Provedení pro čisté místnosti jsou
certifikována Fraunhoferovým institutem.
Vedení s oběhem kuliček LBG s klecí v
provedení se sníženou hlučností.
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Kuličkový pohybový šroub
Premier

Řada kuličkových pohybových šroubů Premier je tvořena šrouby s většími průměry a roztečí,

které splňují nároky nejrůznějších aplikací.

Válcované šrouby o průměrech 16 až 50 jsou dodávány se standardními DIN maticemi ve velmi
atraktivních dodacích lhůtách v rámci našeho programu rychlých dodávek.

Všechny jednoduché matice jsou nabízeny v provedení s nulovou popř. nastavitelnou vůlí. Tato
řada obsahuje rovněž broušené šrouby s vyšší přesností.

Nabídku dále doplňují šrouby s velkým stoupáním závitu i miniaturní šrouby, přičemž nejmenší
miniaturní šroub má průměr 6 mm. Šrouby ve všech provedeních mohou mít konce obrobeny na
rozměr odpovídající standardní nabídce pevných a opěrných ložiskových těles anebo podle
požadavků zákazníka. 

Nejrozšířenější velikosti válcovaných šroubů jsou dodávány ve velmi krátkých dodacích lhůtách.
Válcované nebo broušené šrouby pro nízkonákladové komerční nebo přesné aplikace.
Standardní nabídka jednoduchých matic DIN
Široká volba závitů s velkým stoupáním pro náročnější aplikace.
Miniaturní válcované nebo broušené šrouby o průměrech 6 a 14 
Konce šroubů obrobené na rozměr odpovídající standardní nabídce ložiskových těles nebo podle
výkresové dokumentace.

QuickTrak®

Lineární pohybový systém

Systém QuickTrack® si našel cestu z
vývojových středisek do laboratoří a je
využíván i v konstrukcích dodavatelů
základních zařízení z důvodů flexibility a
úrovně integrace, což jsou důležité vlastnosti
v tomto odvětví, jehož význam neustále roste.
Systém s polymerovými vodícími kolečky,
která vycházejí z koncepce DualVee®, nabízí
vysokou spolehlivost, jež nemá v tomto
odvětví konkurenci.

V základním provedení bez pohonu
představuje deska s kolečky QuickTrak® a
hliníkové vedení řešení za přijatelnou cenu
pro celou řadu aplikací s nízkým zatížením.
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